
                                                                                                               

                                       U C H W A Ł A Nr  86 /2008
                                         Rady Miejskiej w Jastrowiu
                                         z dnia 26 lutego 2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
                  odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie.

 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r.  Nr 142  poz.1591;  z 2002r. Nr 23  poz.220, Nr 62  poz.558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80  poz. 717,  Nr 162  poz. 1568;  z 2004r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218)  w związku z art. 24 ust.1 
i 10  ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858; z 2007r. Nr 147 poz. 1033)
Rada Miejska  w Jastrowiu uchwala, co następuje;

       § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie;
1) za pobraną wodę:
 a) opłata zmienna na 1m³ pobranej wody – 2,22 zł netto,
 b) opłata stała – abonament miesięczny za każdy wodomierz stanowiący podstawę naliczenia     
      opłaty  zmiennej lub za lokal na miesiąc przy ryczałtowym poborze wody – 2,00 zł netto,
2) za wprowadzanie ścieków: 
a)  opłata zmienna za 1m³ - 4,26zł netto.

       § 2. Taryfy obowiązują od 01 kwietnia 2008r.  do 31 marca 2009r.
 
       § 3. Traci moc uchwała  Nr 35/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 marca 2007r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie.

      § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej 
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               




